
 

 (القواعد و البالغةة )ـــة العربيـــاللغورقة عنــل يف مــادة 

 8102 / 8102التاسع    
ً اجلنل التالية: السؤال األول  :اضتخسج امليصوبات م

 عاد ايصٝادٕٚ خا٥بني. -3{. إٜاى ْعبذ ٚإٜاى ْظتعني}-2.   {جيعًٕٛ أصابعِٗ يف آراِْٗ َٔ ايّصٛاعل حزس املٛت}-1

باّ.  -4 ٕ أػشب نٛبّا حًٝ ٗا }-5ْصخين ايطبٝب أ َا رشى بشبو ايهشِٜاإلٜا أّٜ  ٕ ب ايطالب ٚج١ً.-6.  {ْظا َتخٕا ٚقًٛ  اقرتب اال

 أعؼل ايّظفش بني ايبًذإ.-9       أقبٌ ايضَّٝف ٜظتبؼُش خريّا.   -8     ال تتأخِش ٜا أمحذ.   -7

ٌّٗ يف صعٛدى.  -11  ُأعحِبُت بإحظاِْو إىل ايفكشا٤ نجريّا.-12.    {ٜا قَٛٓا أجٝبٛا داعٞ اهلل}-11 ٜا طايعّا جباّل مت

ّٗذ ايطشٜل أَاّ االخرتاع. -13 ّٞ مي  أْا أػذُّ َٓو ق٠ّٛ.-15           اػرتٜت أحذ عؼش دفرتّا. -14        ايتكّذّ ايعًُ

 قًبو.إِّْٞ أس٣ ايّظعاد٠ تغُش -16

 يف كّل مجلة مً اجلنل اآلتية:عّيً الّسابط الري يسبط مجلة احلال بصاحبَا السؤال الثاني: 

 َتفا٥ًٕٛ. ِٖٚ خشج األٚالد-3            سنبت ايظف١ٓٝ ٚايٓظِٝ عًٌٝ.   -2         قابًت أخاى ٚقذ عاد َٔ طفشٙ. -1

 ضبب حدوث الفعل و يكوٌ ميصوبًا, وآخس دلسوزًا.زّكب مجلتني تتضّنً األوىل امسًا يبّيً السؤال الثالث: 

 عالو يدل املفعول املطلل يف اجلنل التالية: السؤال الرابع: 
 خطٛت خط٠ّٛ.-3             .    أحّب سفاقٞ حّب األخ ألخٝ٘-2                      .طافشت طفشّا طٜٛاّل-1

 اكتب مجلة وزد فيَا:: اخلامسالسؤال 
ّّٝا.         -1  َفعٍٛ َطًل ْاب عٓ٘ صفت٘.  -4متٝٝض مج١ً.            -3    حاٍ ٚقع مج١ً.      -2        َفعٍٛ ب٘ ٚقع َبٓ

 َٓاد٣ َفشد عًِ.-7        َٓاد٣ ْهش٠ رري َكصٛد٠.  -6        َفعٍٛ فٝ٘ ظشف َهإ َتعًل بايفعٌ.     -5

 اجلنل التالية:بّيً ىوع امليادى يف : السادسالسؤال 

1-ُٔ  تكٔ عًُو تٓحح.أ ٜا خايُذ-3           .{سبٞ اجعًين َكِٝ ايصال٠}-2          طاسع إىل ايصال٠.          ٜا َؤَ

 ٜا صاْعّا َعشٚفّا َّذ ٜذ ايعٕٛ يًحُٝع.-5ٖٝا حشاطّا ال تغفًٛا عٔ حشاط١ َٛاقعهِ.                    -4

 املنّيص و التنييص يف اجلنل التالية:بّيً ىوع : بعالساالسؤال 

 ايّؼُع أنرب ححُّا َٔ ايكُش.-3        ػشبت نأطّا يبّٓا.        -2                  باع ايبا٥ع رساعّا حشٜشّا.          -1

 يف ايّصفخ١ طبع١ عؼش ططشّا.-5صسع ايفالح ٖهتاسّا قُخّا.         -4

 حضش اجلاْٞ أَاّ ايكاضٞ ٖٚٛ خا٥ف.-. ٚحٝذّاال متؽ يف ايًٌٝ -مجلًة, و اجلنلة مفسدًا:اجعل احلال املفسد : الثامنالسؤال 

ً األفعال اآلتية: التاسعالسؤال   متاسض. ,  نّظش ,   أٚقف  ,  ػاسى ,  أاْطف   :ما املعيى الري أفادتُ حسوف الّصيادة يف كلٍّ م

 َظُٛع.  ,  ََٓحض ,   أحظٔ  ,  بّشاد ,   نشِٜ  ,  صبٛس  ,  َظتُِتع  ما ىوع املشتكات التالية:: العاشرالسؤال 

ٌْ بامليصاٌ الّصسيف الكلنات التالية: : احلادي عصرالسؤال  َّ  ,  اَْتَصَش  ش َٓاَس.  ,  َتَهشَّ  اِطَت

 .وأخسى خربّية  ٍاِت مجلة إىشائّية,: الثاني عصرالسؤال 

 .ومجلة فيَا تشبيُ تاو األزكاٌٍاِت مجلة فيَا تشبيُ بليغ , : عصر لثالثاالسؤال 
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 (بعض املنصوباتورقة عنــل يف مــادة اللغـــة العربيـــة )حول 

 8102 / 8102التاسع    
ً اجلنل التالية:: السؤال األول  اضتخسج امليصوبات م

 .{فأٚح٢ إيِٝٗ إٔ طّبخٛا بهش٠ّ ٚعؼّّٝا}-3                       .أقشأ تعّطؼّا إىل املعشف١-2     .ٜش٣ احلهِٝ ايغ٢ٓ يف ايّٓفع-1

َُااّل.                 -4 َٕ ٜظحذ خاػعّا يًخلّ.     -5ُتٗاِجُش ايطُُُّٝٛس َػ  طحذت طحذتني.-6إّْٞ سأٜت ايهٛ

ٌّ املٌٝ}-7 ٌ} -8       {.فال متًٝٛا ن ا٤َ ايًّٝ اِت اهلل ْآ ٕ ٜآ ٞ.-9      .  {ٜتًٛ حْا َّا قٍا قاف١ّٖٝ  ٛايف     فً َِ ايك ظ  ُْ٘ ُُِت ِ َعَّ  ٚن

١ََِ-12       .   ٚجذ أخٞ َا أضاع٘-11     .   {إَالم أٚالَدنِ خؼ١َٝ ٚال تكتًٛا}-11 َٝا َّ ايِك ِٛ َٜ  ُٔ َِ  .َِٜدَؼ٢ امُلِؤ

ّٛقني-13 ّٛم َزانش٠َ املتف ِٕ َتخنَي ٚفاتٞ.-14             .  رانش املتف  فال تهًْٛٞ يًّضَإ فإّْين      أخاُف عًٝهِ أ

 .ُٜدًُص املَٛٔ يشّب٘ طًبّا يًح١ّٓ-16        . {ٚال تعًِ ْفٌع َارا تهظب رذّا}-15

 املفعول املطلل املفعول ألجلُ املفعول فيُ املفعول بُ

    

 :املفعول املطلل, واذكس ىوعُ يف كلٍّ مما يأتيعّيً السؤال الثاني: 

 .بٛطين افتداسّافدشت -3            .   صست صذٜكٞ صٜاستني-2         . احرتَت ايهباس احرتاَّا نبريّا-1

 :ىائب املفعول املطلل يف كلٍّ مما يأتيعّيً السؤال الثالث: 

ٌّ ايشضا-2         . ٚقفٓا طٜٛاّل-1  رضبت ريو ايغضب.-4             .سنعت ثالث سنعات-3       .   سضٝت ن

 ٖحشت احملاسّ حّبّا هلل.-: اجلّسدلَّ على املفعول ألجلُ يف العبازة اآلتية, ثهَّ اجعلُ دلسوزًا حبسف السؤال الرابع: 

 ٍاِت مجلتني جاء املفعول بُ يف األوىل معسبًا, و الجاىية مبيّيًا.: اخلامسالسؤال 
 :أعسب ما حتتُ خط إعساب مفسدات و ما بني قوضني إعساب مجل: السادسالسؤال 

ّٔ ٚ األر٣ ناّيزٟ ٜٓفل  ال تبطًٛا صذقاِتهِٜا أّٜٗا اّيزٜٔ آَٓٛا }-1  .{َاَي٘ س٥ا٤ ايَّاغبامل

 ايّؼُع )تعّشِضَت يألر٣(. )ٚقِفَت طٜٛاّل( حتَتإرا -2

ّٕ هلِ جّٓات جتشٟ }-3  .{األْٗاُس َٔ حتتٗاٚبؼِِّش اّيزٜٔ آَٓٛا ٚعًُٛا ايّصاحلات أ

 .{َٝاّل عظُّٝاٜٚشٜذ اّيزٜٔ ّٜتبعٕٛ ايّؼٗٛات إٔ متًٝٛا  إٔ ٜتٛب عًٝهِٚ اهلل ٜشُٜذ }-4

 :أِجب بصح أو خطأ , وصّخح اخلطأ: بعالساالسؤال 

 .استظُت صٛس٠ ايٛطٔ فَٛم جبني ايّؼٗٝذ-3        .        أحرتّ املتفٛقٕٛ-2           .        أَظهت ايكًِ نتاب١-1

 املفعول ألجلُ ٍو: :اخرت اإلجابة الّصخيخة: الثامنالسؤال 
 .َصذس قًيب ٜبّٝٔ طبب حذٚث ايفعٌ -2                    .َصذس حّظٞ ٜبّٝٔ طبب حذٚث ايفعٌ-1

 .َصذس قًيب ٜبّٝٔ طبب حذٚث ايفعٌ ٚ ايغا١ٜ َٓ٘ -4                   .َصذس عكًٞ ٜبّٝٔ طبب حذٚث ايفعٌ -3
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